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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Ionela-Mirela Medrea 

1 exemplar - Compartiment Resurse Umane 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 
comunei Bod. 
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din 01.07.2020 

 
DISPOZIȚIE nr.158 

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază 
al doamnei Ionela Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Agricol și 

Mediu 

 
PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.13079/30.06.2020, întocmit de Magdalena Varga,  Inspector Resurse 

Umane – Serviciu  Economic; 

▪ Prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HCL nr.92 din 21.05.2020 privind modificarea Organigramei, Statutului de Funcții și Statutului 
de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

 
DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă schimbarea gradației de vechime în muncă, a doamnei Ionela Mirela MEDREA, Inspector, 

clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Agricol și Mediu, corespunzătoare tranșei de vechime în 
muncă de la 0 la 1 și modificarea salariului de bază brut de la 3432 RON la 3689 RON, începând cu data de 

01.07.2020 .  

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse 

Umane. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


